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Sociedade de São Vicente de Paulo 
Conselho Geral Internacional  
16º Presidente Geral 
 
 
 
 
 

 
Paris, 6 de abril de 2020. 

 
A todos os Conselhos Superiores, Diretoria internacional, Estrutura Internacional, staff de Paris, 

comissões de serviço (permanentes, temporárias e especiais), Santa Igreja e Família Vicentina. 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORDINÁRIAS 
DO 16º PRESIDENTE GERAL 

 
Diante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) que vem afetando a humanidade há algumas 

semanas, provocando fortíssimas restrições de mobilidade dentro dos países e impedindo os 

deslocamentos entre os continentes, e ainda visando à proteção da saúde dos confrades e consócias 

membros do Conselho Geral Internacional e lideranças da SSVP pelo planeta, o 16º Presidente Geral 

Internacional, ouvindo os membros da Diretoria Internacional, a Seção Permanente e o assessor 

espiritual internacional, e com fundamento na Regra Internacional (Itens 1.6, 3.9, 3.10 e 5.2) e nos 

Estatutos da Confederação (Itens 3.2, 3.16 e 3.23), toma as seguintes decisões: 

 
● 1. Suspensão de atividades 

Ficam suspensas, até melhor época, as reuniões/atividades presenciais da Diretoria 
internacional e das demais comissões existentes no âmbito do Conselho Geral Internacional. 
Será dada ênfase às ferramentas modernas da tecnologia da informação, como sessões virtuais 
e videoconferências. 
 

● 2. Viagens internacionais 
As viagens dos integrantes da Diretoria, da Estrutura Internacional e do staff de Paris ficam 
suspensas até uma data mais recomendável pelas autoridades sanitárias internacionais, quando 
não houver mais perigo de se contaminar pelo Coronavírus. 
 

● 3. Atividades da Estrutura Internacional 
Estão suspensas, até segunda ordem, as viagens institucionais dos Vice-presidentes Territoriais 
Internacionais (VPTIs), dos Coordenadores de Zona e dos delegados territoriais de Juventude, de 
Formação e de Projetos Especiais. Havendo alguma necessidade imprescindível, cada caso será 
analisado individualmente com a expressa autorização do Presidente Geral. 

 
● 4. Adiamento de eventos 

Ficam adiados, para uma melhor data, os seguintes eventos: 2º “All Africa Assembly”, Panasco 9,  
1º Fórum Latino-americano da Juventude da SSVP e 1º Encontro Francófono da SSVP. O 3º 



 

 

Lema da Presidência 2016/2022: “Alguém quer ser o primeiro, seja o ultimo de todos e aquele que serve a todos” (São Marcos 9, 35b) 
Conselho Geral Internacional: 65, Rue de la Glacière – 75013 PARIS (France) 

Encontro Territorial da América 3 (América do Sul) fica transferido para o último trimestre de 
2020. 
 

● 5. Plenária Anual de 2020 
Não será possível a realização da Plenária Anual do Conselho Geral Internacional de 2020, 
prevista para acontecer em junho em Nairóbi (Quênia). O evento deverá acontecer até o final do 
ano por meio de videoconferência. Os Conselhos Superiores serão devidamente informados 
sobre a nova data, e receberão todos os documentos digitalmente para poder participar do 
evento e, assim, apreciar adequadamente as matérias que lá serão votadas.  
 

● 6. Convites já feitos ao Presidente Geral 
Os eventos, solenidades, aniversários, plenárias e celebrações, para os quais o Presidente Geral 
Internacional já havia sido convidado ao longo de 2020, foram todos adiados para 2021. Os 
Conselhos Superiores devem, gentilmente, propor as novas datas ao Presidente Geral. 
 

● 7. Nova sede internacional em Paris 
A inauguração oficial da nova sede em Paris, originalmente prevista para 12 de setembro de 
2020, ocorrerá oportunamente, numa melhor data. 

 
● 8. Funcionários da sede internacional 

Para garantir a proteção integral da saúde dos funcionários da sede geral em Paris, todas as 
ações de logística e de coordenação ficarão diretamente a cargo da Secretária-Geral do 
Conselho Geral Internacional, consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet, em conformidade com 
as diretrizes do governo francês. 
 

● 9. Medalha e Acordos Internacionais 
A concessão da Medalha “Caridade na Esperança”, a ser entregue ao Serviço Jesuíta de 
Refugiados, e a assinatura dos acordos institucionais com a “Ordem de Malta” e com o “Centro 
Internacional de Formação da Congregação da Missão” (CIF), ocorrerão em data oportuna. 
 

● 10. Ferramentas de comunicação e de formação 
Os serviços de comunicação do Conselho Geral Internacional (webpage, revista digital “Ozanam 
Network”, boletins, e-mails e redes sociais) e as ações de formação e capacitação virtual serão 
reforçados e ampliados durante esse período de pandemia. 
 

● 11. Atuação extraordinária da CIAD 
A Comissão Internacional de Apoio e Desenvolvimento (CIAD), dentro da gestão do Conselho 
Geral Internacional, está disponibilizando o valor inicial de 50.000 € para apoiar os países que 
venham a apresentar projetos relacionados ao Coronavírus (por exemplo: distribuição de 
máscaras, produtos e equipamentos de proteção à saúde para as pessoas carentes).  
 

● 12. Ação adicional da Jumelage e do FIS 
O Departamento Internacional de Ajuda Fraterna Internacional (“jumelage”) e o Fundo 
Internacional de Solidariedade (FIS) também intensificarão o envio de recursos e a aprovação de 
projetos sociais provenientes dos Conselhos Superiores, especialmente aqueles focados nos 
públicos mais afetados pelo Coronavírus. 

 
● 13. Adesões à FUNDAÇÃO AMIN DE TARRAZI 

O prazo para recebimento de adesões, pelos Conselhos Superiores, para a aquisição de novas 
cotas (ações) da Fundação Amin de Tarrazi (joint venture criada para viabilizar a compra da 
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nossa nova sede na Rua Glacière, 65, em Paris) fica prorrogado de 30 de abril a 31 de outubro de 
2020. Os Conselhos Superiores são gentilmente convidados a considerar a possibilidade de 
atender ao pedido do Conselho Geral quando surgir uma oportunidade. O Tesoureiro Geral, 
confrade Larry Tuomey, terá o prazer de fornecer todas as informações necessárias. 

 
● 14. Extensão de mandatos 

Os Conselhos Superiores que tenham problemas em realizar eleições para o cargo de presidente 
nacional, assim como para a posse de novos dirigentes, neste período, excepcionalmente, 
podem solicitar ao Conselho Geral uma breve extensão dos mandatos em vigor, em 
conformidade com o Requisito Básico nº 11 da Regra Internacional. 

 
● 15. Ano de Félix Clavé 

O Ano Temático Internacional de Félix Clavé não sofrerá nenhuma alteração, sendo mantidas as 
mesmas datas de encerramento do prazo para envio das redações (8 de julho), de anúncio do 
resultado (8 de setembro) e de encerramento solene (8 de dezembro). 

 
Mensagem Final 

 

Em oração, seguimos unidos com fé, lamentando as inestimáveis perdas causadas por essa 

pandemia, e rogando ao Bom Deus que nos livre do mal.  

 

Todo o Conselho Geral Internacional da SSVP põe-se ao lado dos Conselhos Superiores, da Família 

Vicentina e de todos os confrades e consócias do mundo neste momento delicado. 

 

Os Conselhos Superiores – que tiverem condições econômicas – podem fazer doações adicionais 

ao Conselho Geral (para o Fundo Internacional de Solidariedade, CIAD e Departamento de Jumelage) 

para reforçar nossos esforços internacionais nesse período tão delicado, especialmente para 

beneficiar os países mais pobres. 

 

Que a humanidade possa voltar à normalidade e que os mais atingidos – os pobres, os idosos, os 

desempregados, os sem-teto e os doentes – possam recobrar as forças para superar as adversidades 

advindas do Covid-19.  

 

Confiante na Providência Divina, temos a certeza de que sairemos dessa crise rapidamente, e que 

a humanidade regressará mais forte, mais unida e mais solidária. Que nossos membros, em todo o 

mundo, sejam sempre inspirados pelos valores vicentinos! 

 
Com Clavé e o bem-aventurado Ozanam, vicentinamente, 

 
 
 
 

Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente Geral 

 
 
 


